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ACÓRDÃO Nº. : 51/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6040/502369
REEXAME NECESSÁRIO : 2.712
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADA : BUNGE FERTILIZANTES S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.396.332-0

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Omissão de Registro de 
Entradas de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transportes. Comprovação 
Parcial dos Registros – Não Prevalece a aplicação da Multa Formal sobre o valor 
total da exigência, devido à comprovação parcial do registro dos documentos fiscais.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2008/001490 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 238,47 (duzentos e trinta 
e oito reais e quarenta e sete centavos), referente parte do campo 4.11 e extinto 
pelo pagamento conforme documento de fls. 178; e absolver dos valores de R$ 
4.670,41 (quatro mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e um centavos), e R$ 
3.594,49 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), 
referente parte do campo 4.11 e o campo 5.11, respectivamente, conforme Termo 
de Aditamento de fls. 114/115. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e 
Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 25 dias do 
mês de fevereiro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 33.753,79 (trinta e 
tres mil, setecentos e cinquenta e três reais, setenta e nove centavos), proveniente 
do descumprimento de obrigação acessória, ao deixar de registrar notas fiscais de 
aquisição de mercadorias em livro do registro de entrada; do exercício de 2007 e do 
período de 01/01/2008 a 31/05/2008, conforme consta de relatório ATM –
Administração do Trânsito de Mercadorias e do demonstrativo anexo I. 

A autuada, intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva arguindo 
que a acusação baseada em simples presunção, sem apresentação de provas, não 
é meio lícito para exigência da obrigação; que não deixou de registrar qualquer tipo 
de documento fiscal e junta cópias de documentos relativos às suas alegações.  

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento.
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           O autor do procedimento junta documentos de fls. 58/106. Emite parecer de 
fls.107/113. E lavra termo de aditamento à folha 114, alterando os campos 4.8 para 
R$ 49.088,92, 5.8 para R$ 35.945,06, 4.11 para R$ 4.908,88 e 5.11 para R$ 
3.594,49.
   
           Devidamente intimada do termo de aditamento por via postal, a autuada 
apresenta impugnação tempestiva com as mesmas alegações anteriores.
          

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente na 
sua totalidade.          

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária, o contribuinte não se manifestou.

Em análise aos autos, verifica-se que o autuado comprovou com 
documentação juntada ao processo que a grande maioria das notas fiscais está 
devidamente lançada nos livros registro de entradas, deixando de ser comprovados 
apenas os lançamentos dos conhecimentos de transportes rodoviários de cargas 
nºs. 216333 e 225677, do exercício de 2007, multa quitada conforme documento 
juntado às fls. 178. 

Pelo exposto, voto no mérito, em reexame necessário, por modificar a decisão 
de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2008/001490 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
238,47 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), referente parte do 
campo 4.11 e extinto pelo pagamento conforme documento de fls. 178; e absolver 
dos valores de R$ 4.670,41 (quatro mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e um 
centavos), e R$ 3.594,49 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e 
nove centavos), referente parte do campo 4.11 e o campo 5.11, respectivamente, 
conforme Termo de Aditamento de fls. 114/115.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 08 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


